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alle som har EE-avfall kan levere 
dette enkelt og gratis – hos forhand-
lere, kommunale avfallsmottak eller 
andre innsamlere. rENaS sikrer at 
ingen miljøgifter kommer på avveie.



Xxxxxxxx

rENaS er landets ledende EE-retur-
selskap med en årlig innsamling 
av nærmere 50.000 tonn elektrisk 
og elektronisk avfall (EE-avfall). 
Gjennom 170* innsamlere og 15* 
behandlingsanlegg over hele landet 
ivaretar rENaS innsamlingsansvaret 
til mer enn 2600 produsenter og 
importører av EE-produkter. 

*170 innsamlere. Består av både kommunale avfallsselskap og private bedrifter. Disse har minst ett mottakssted der alle kan levere EE-avfall helt 
gratis. Mange tilbyr også transport- og henteordninger for bedrifter og virksomheter. EE-avfall som samles inn bringes videre til et behandlingsanlegg
*15 behandlingsanlegg. Behandlingsanleggene er spredt over alle landsdeler for å unngå lange transportavstander. Her demonteres de kasserte pro-
duktene. Miljøgiftene fjernes før øvrige materialer kan gjenvinnes.
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RENAS

FlErE GruNNEr til SukSESSEN
– I fjor valgte over 300 nye medlemsbedrifter å la oss forvalte 
deres returforpliktelser. Den tilliten gjør oss både stolte og 
ydmyke, sier administrerende direktør Gunnar Murvold.
Grunnene til suksessen er flere, tror han.

– Vi har et tilbud som gjør det enkelt og rimelig å 
ta miljøansvar. I tillegg tilbyr vi landets mest kom-
petente returmiljø. Og til slutt har vi Norges største 
medlemsmasse.

Returbransjen har vært preget av en del uro, men 
RENAS har vært forskånet for dette. 

– Det at vi ikke har hatt én eneste negativ presseomtale 
i 2010 har vel vist markedet at vi er til å stole på, forteller 
en fornøyd Murvold.

uNik kuNNSkap
I 2010 gjennomførte RENAS et større prosjekt hvor 
målet var å kartlegge hvilke typer miljøgifter som finnes 

i de ulike produktene selskapet samler inn. 
– Ingen har gjort noe tilsvarende tidligere, verken i 

Norge eller i utlandet. Prosjektet har gitt oss en unik 
kunnskap som gjør oss i stand til å tilby en enda mer 
effektiv miljøsanering av de produkter vi samler inn, 
forteller Murvold.

Et SyNliGErE rENaS
På tross av RENAS sin suksess ser Murvold rom for 
forbedring. 

– Alt kan gjøres bedre. Alltid. Vi har i dag en solid posi-
sjon, men verden utvikler seg. For å møte fremtidens 
utfordringer ønsker vi å innta en mer proaktiv rolle. 

Dette handler også om synliggjøring. 
– Våre medlemmer har gitt uttrykk for at de ønsker seg 

et synligere RENAS. De ønsker at vi skal bli flinkere til å 
fortelle om oss selv og det viktige arbeidet vi gjør. Og våre 
medlemmer tar ikke feil, smiler han.

4 Av 5 vElgER RENAS
RENAS har tatt posisjonen som landets ledende returselskap. Over 

80 prosent av dem som i dag velger returselskap velger RENAS. 



«i Fjor valGtE ovEr 300 NyE MEdlEMS-
bEdriFtEr å la oSS ForvaltE dErES 

rEturForpliktElSEr. dEN tillitEN 
Gjør oSS bådE StoltE oG ydMykE»



Xxxxxxxx

«GjENNoM å værE MEdlEM i Et rEtur-
SElSkap tar vi aNSvar For produktENE 
vårE GjENNoM hElE SykluSEN»
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Medlemsbedrift

tar aNSvar
Bærekraftighet er en av fire pilarer i IKEAs virksomhet, 
og selskapet har jobbet med miljøutfordringer i mange år. 

– Den helt grunnleggende ideen om flatpakking springer 
ut av ambisjonen om best mulig utnyttelse av ressursene, 
forteller Nina Schefte, sustainability manager i IKEA.

– Gjennom å være medlem i et returselskap tar vi 
ansvar for produktene våre gjennom hele syklusen. Det 
er viktig for oss å sikre at produktene ikke havner i natu-
ren, men blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, og med 
høyest mulig grad av gjenvinning.

ENklErE MEd Ett MEdlEMSkap
IKEA har erfaring fra flere returselskaper og har i peri-
oder hatt to. Men da muligheten åpnet seg, valgte de å 
samle seg i ett - RENAS.

– Vi ble veldig glade da RENAS utvidet sin virksomhet 
til å omfatte alt EE-avfall. Ved å samle oss i ett retursel-
skap har vi gjort hele ordningen langt enklere å adminis-
trere; vi slipper å forholde oss til mer enn én aktør, ett 
rapporteringssystem. Vi har også gjort det enklere for det 
enkelte varehus, som nå står friere i valg av innsamler.

priS oG kvalitEt avGjørENdE
Ikke overraskende var pris og kvalitet avgjørende i valget 
av returselskap. 

– Som i alt annet vi gjør var pris og kvalitet også her avgjø-
rende. Men vi la også stor vekt på seriøsitet. Det at vi kan 
være trygge på at kravene våre blir oppfylt, sier Schefte.

Dessuten mener hun de to selskapene er litt like.
– RENAS er nøkterne, kostnadsbevisste, enkle og flek-

sible - som IKEA.

IKEA vAlgtE RENAS
Gjennom sitt fokus på enkle løsninger og lav pris har IKEA blitt verdens største  

interiørkjede. Da de skulle velge returselskap valgte de RENAS.
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På jAKt EttER fREMtIdENS 
MIljøløSNINgER

To mil utenfor Trondheim ligger WEEE Recycling AS. RENASs største  
sluttbehandlingsanlegg i Midt-Norge er også et av verdens mest moderne.
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hElt i ForkaNt
WEEE Recycling har i dag et av verdens mest moderne 
anlegg for gjenvinning av EE-avfall, og ligger helt i for-
kant av den miljøteknologiske utviklingen.

– Vi driver kontinuerlig utvikling av nye løsninger. Et 
stadig økende forbruk krever en stadig enklere, tryg-
gere og mer effektiv avfallsbehandling, sier Eirik Syrstad 
Brattli, KS-/HMS-leder i WEEE Recycling.

utEN bErøriNG av MENNESkEhENdEr
En prosess WEEE har effektivisert er utsortering 
av kretskort. Disse finnes i en stadig større del av 
EE-avfallet. Utsortering av kretskort gjøres i dag hoved-
sakelig manuelt, men hos WEEE er hele prosessen 
automatisert.

– I fremtiden vil vi se flere og flere kretskort. Manuell 
sortering er tungvint, lite effektivt og svært ressurskre-
vende. For å møte fremtidens behov har vi automatisert 
denne prosessen. Hos oss skjer dette så å si uten berøring 
av menneskehender, forteller Syrstad Brattli.

ForbErEdt på FrEMtidEN
Fokuset på automatisering setter WEEE i stand til å 
håndtere en stadig økende avfallsmengde. Blant prosjek-
tene selskapet i dag jobber med er automatisert behand-
ling av flatskjermer. 

– I Norge har vi hatt et enormt salg av flatskjermer og vi 
ser allerede en økende avfallsmengde. Om bare noen få år 
vil det ta av for alvor, forteller Syrstad Brattli.

– Og da gjelder det å være forberedt.

«Et StadiG økENdE Forbruk krEvEr 
EN StadiG ENklErE, tryGGErE oG MEr 

EFFEktiv avFallSbEhaNdliNG»
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Miljøeffekter

RENERE MoRSMElK
Streng regulering, effektiv innsamling og riktig sanering av EE-produkter gir  

resultater. En studie ved Universitet i Tromsø viser at nivået av miljøgifter i  
blodet til gravide kvinner er betryggende lave.  

pCb-NivåEt på vEi NEd
PCB kan i høye nivåer forstyrre hormonbalansen, 
svekke immunforsvaret og gi skader på nervesystemet 
og forplantningsevnen. Foster og spedbarn er i en sår-
bar utviklingsfase og er derfor spesielt utsatt for PCB til-
ført fra mor via morkaken og morsmelken. Produksjon, 
import, eksport og ny bruk av PCB har i Norge vært 
forbudt siden 1980. Men stoffet finnes fremdeles - 
blant annet i tusenvis av gamle elektriske produkter. 
Effektiv innsamlingsordning og riktig behandling av 
EE-produkter har bidratt til at nivået nå er på vei ned.

aNbEFalEr FullaMMiNG
– Vår studie viser at nivåene av miljøgifter nå er så 
lave at de sannsynligvis har liten klinisk betydning for 
fosteret, forteller jordmor og doktorgradsstipendiat 
Solrunn Hansen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved 
Universitetet i Tromsø. Studien har samlet inn biologisk 

materiale fra mer enn 500 gravide kvinner i Nord-Norge, 
og resultatet fra den første delstudien viser relativt lave 
nivåer av PCB. 

– Nybakte mødre trenger ikke å være bekymret for 
ammingen. Helsefordelene er større enn de eventuelt 
negative konsekvensene. Vi anbefaler fullamming i seks 
måneder i tråd med de nasjonale rådene, sier Hansen.

EFFEktiv iNNSaMliNG EN dEl av årSakEN
– I tillegg til betydelig global nedgang, er en del av årsa-
ken til lave PCB-nivået i mors blod å finne i et strengt 
regelverk samt den effektive innsamlingsordningen vi 
har i Norge, mener Hansen. 

– Et lavere PCB-nivå i blodet speiler et generelt lavere 
PCB-nivå i samfunnet. De strenge reglene vi har for inn-
samling og sanering av PCB er helt klart en del av årsa-
ken. Returselskapene fortjener en del av æren.



«dE StrENGE rEGlENE vi har For iNN-
SaMliNG oG SaNEriNG av pCb Er hElt 
klart EN dEl av årSakEN»
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  TONN
Elektroteknisk utstyr 9 578,7
Kabler og ledninger 8 790,4
Elektrisk og elektronisk verktøy 8 250,1
Belysningsutstyr 5 215,3
Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 4 878,3
Andre store husholdningsapparater 1 750,0
Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr 1 729,3
Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 1 719,6
Kuldemøbler 1 623,7
Fjernsynsapparater 663,4
Lyskilder 587,2
Små husholdningsapparater 448,0
Datamonitorer 372,5
Annet lyd- og bildeutstyr 275,9
Medisinsk utstyr 235,4
Leker, fritids- og sportsutstyr 55,9
Salgsautomater 35,3
Røykvarslere 9,6

totAl INNSAMlEt MENgdE EE-AvfAll

  TONN
Billed/katodestrålerør (CRT), inkludert f-belegg 574,0
Lysrør 460,6
Olje og oljeholdig avfall 448,5
Plast inneholdende bromerte flammehemmere 322,9
Kretskort 245,0
Blybatterier 135,4
Andre lyskilder (sparepærer/glødelamper) 98,4
Nikkel-kadmium-batterier 27,7
SF6-anlegg 23,1
PCB-kondenastorer 21,9
Komponenter med Beryllium. 15,7
Tonerkassetter, blekkpatroner og fargetoner 11,4
Gass fra kjøleaggregater mm. 8,3
Nikkel-metallhydrid-batterier 5,4
Ioniske røykvarslere 4,6
Litium + Li-ion-batterier 3,2
Asbestkomponenter 2,4
Kvikksølvkomponenter 1,6
Større komponenter med PCB 1,6
Sum	 2	411,7

UtPlUKKEdE MIljøgIftER

MIljøREgNSKAP 2010
RENAS samlet inn 46 218 tonn kasserte elektriske produkter i løpet av 2010. Dermed 

har vi oppfylt våre medlemsbedrifters forpliktelser med god margin.

Sum	 46	218,6



   TONN
Materialgjenvinning  41 778
Energigjenvinning  1 702
Termisk destruksjon  73
Deponi  2 665
Sum	 	 46	218

dISPoNERINg

Deponi 5,77%

Termisk destruksjon 0,16%

Energigjenvinning 3,68%

Materialgjenvinning 90,39%



Innsamler

tIl tjENEStE
RENAS' kontraktspartnere organiserer EE-innsamling på over 6.000 steder over hele 

landet. På den lille øya Aukra gjøres jobben av Hermann Tofte.



ut i havGapEt
Hermann Tofte eier og driver Tofte Gjenvinning AS 
en av RENASs i alt 170 innsamlere. Han og kollegaene 
samler hvert år inn nesten 300 tonn EE-avfall på over 
50 steder i hele Romsdals-regionen. Annenhver måned 
tar Hermann Tofte turen ut til Aukra, et lite øysamfunn 
med 2500 innbyggere. Øya ligger helt ute i havgapet og 
turen kan fort ta to timer - hver vei.

– Fergen går klokka ni. Starter jeg klokka åtte rekker 
jeg den akkurat, forteller Tofte. 

orMEN laNGE
Aukra er kanskje mest kjent for ilandføringsanlegget som 
prosesserer gassen fra Ormen Lange-feltet før videre 
eksport til Storbritannia. I tillegg har øya med sin beliggen-
het helt ute i havet vært et velegnet sted for skipsbygging. 
Hermann Tofte kjenner selskapene her ute svært godt.

– Jeg har hentet hos Brødrene Hukkelberg i over tjue 
år. Det er ikke alltid det vanker kaffe, det kommer litt an 
på hvem som er der, ler han.

vil jo hElSt rEkkE FErGEN
Hvis han har ledig plass på bilen kjører Tofte innom flere 
av selskapene her ute. 

– Når jeg først har tatt den lange turen ut hit er det vik-
tig å få fylt opp bilen. Og med alt som skjer her ute er ikke 
det så vanskelig. Det er alltid et lager som er ryddet, en 
maskin som er vedlikeholdt - om ikke annet noen arma-
turer som er skiftet ut, forteller han.

Hermann Tofte får sjelden tid til lunsj på turene ut til 
Aukra. 

– Det blir nok oftest til at jeg spiser noen skiver i bilen. 
Det blir jo sånn - man vil jo helst rekke fergen tilbake, 
sier han.

«Når jEG FørSt har tatt dEN laNGE 
turEN ut hit Er dEt viktiG å Få 

Fylt opp bilEN»

Innsamler



RENAS AS
Besøksadresse: Karenslyst allé 9A
Postadresse: Postboks 268 Skøyen, 0212 oslo
telefon: 22 13 52 00
faks: 22 13 52 07
E-post: renas@renas.no

NS-EN ISO 14001:2004 og avfallsforskriften kap. 1

D
esign: R

ed kom
m

unikasjon / Tekst: R
ed kom

m
unikasjon, R

E
N

A
S

 / Foto: Terje B
orud / R

epro: R
ennesanse M

edia / Trykk: R
K

 G
rafisk / 

www.RENAS.No


